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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Re: Webbsidan
4 meddelanden
Magnus Waldau <magnus.waldau@gmail.com>
20 mars 2021 15:16
Till: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>
Kopia: Bohlin Hans <gosub70@gmail.com>, Forsman Hans <hans.forsman1@icloud.com>, Forsén Kent
<kforsen@telia.com>, Gustafsson Lars <lars.gustafsson@interspiro.com>, Jangvik Tomas <tomas.jangvik@gmail.com>,
Johansson Åke <ake.johansson@electro.se>, Leander Monika <monikaleander@hotmail.com>, Lennholm Berndt
<berndt.lennholm@gmail.com>, Von Arbin Staffan <staffan.arbin@gmail.com>, Westenberg Bert
<westenbergbert@gmail.com>, Örnhagen Hans <hans@ornhagen.se>
Hej,
Varför inte, alla kan ha en jobbig dag, och nu behöver vi inte att byta ”språk”, det är väll Birgitta och Bert som har
jobbat mest med Pär. Vad tycker ni?
Ha en underbar helg.
/Magnus
Skickat från min iPhone
19 mars 2021 kl. 13:29 skrev Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>:

Hej alla!
Detta mejl kom för några dagar sedan mycket oväntat. Med tanke på omständigheterna låter det inte
som något lockande erbjudande.
Synpunkter?
Trevlig helg!
Birgitta
---------- Forwarded message --------Från: Pär Svensson <parsvmail@gmail.com>
Date: lör 13 mars 2021 kl 15:45
Subject: Webbsidan
To: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>, Tomas Jangvik <tomas.jangvik@gmail.com>
Nu när det gått en tid sedan vårt uppbrott vill ja säga att jag har absolut inte har något emot att jobba
för SDHF, jag har funnit mycket glädje i det och det har gett mig mycket inspiration och glädje. Jag ger
alltså härmed en möjlighet till en öppning och fortsättning. Men för att det skall fungera krävs det ett par
saker från er, det villäga SDHF. Jag upplevde att allt fungerade bra så länge vi rörde oss inom allmän
information, där jag ansåg Birgitta som den givna ledaren att följa, även vad det beträffade guider och
Tomas samt Bert och styrelsedokument , vilket kanske både fungerade bäst och gav mest arbete.
Något som jag absolut inte hade något emot.
Resten anser jag fallerade. Men jag kan tänka mig att göra ett nytt försök, Dock kräver det två saker
från SDHF:s sida . Dels att ni utser en ansvarig för varje delområde, det fungerar inte att ha
diskussioner med flera olika personer som anser att just deras syn är rätt, sant att ni bestämmer er för
att profilera webbsidan, om ni inte gör det är allt arbete med den både från min och er sida meningslös.
Info i huvudsak till Birgitta, Jag tror att Tomas i huvudsak redan fått den. Jag har blivit blind på höger
öga. Jag skall genomgå en operation i slutet av månaden och förhoppningen är att operationen
åtminstone skall ge mig tillbaka långseendet på höger öga. Livet spelar oss alltid spratt och typiskt och
ironiskt nog skall vi på måndag hämta ut vad som kommer att bli min första fabriksnya bil. men om
jag någonsin kommer att kunna köra den är i nuläget en helt annan fråga.. /P

Kent Forsén <kforsen@telia.com>
Till: Magnus Waldau <magnus.waldau@gmail.com>
Kopia: Styrelse <styrelsen@sdhf.se>

20 mars 2021 16:44
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Hallå där Magnus !

Oftast har Du och jag samma eller likartad uppfattning, men så är inte fallet den här gången.
Ingen tvekan om att Pär har gjort en uppskattad insats med hemsidan. Men även om man har
en jobbig dag tycker jag inte att man ska agera på det sätt Pär har gjort. Undrar hur länge det
dröjer tills han har nästa dåliga dag, vilket kan drabba oss på ett ogynnsamt sätt.

Pärs välvilja att åter ta på sig funktionen som webmaster kopplar han dessutom till krav
som snarare borde framföras som förslag. För egen del föreslår jag det alternativ till
webmaster som diskuterades vid senaste styrelsemötet.

Vi hörs snart igen, ha en fortsatt skön helg / Kent.

[Citerad text är dold]
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Tomas Jangvik <tomas.jangvik@gmail.com>
Till: Forsen Kent <kforsen@telia.com>
Kopia: Waldau Magnus <magnus.waldau@gmail.com>, Styrelse <styrelsen@sdhf.se>

20 mars 2021 17:04

Håller med Kent.
Tomas
20 mars 2021 kl. 16:44 skrev Kent Forsén <kforsen@telia.com>:

Hallå där Magnus !
Oftast har Du och jag samma eller likartad uppfattning, men så är inte fallet
den här gången.
Ingen tvekan om att Pär har gjort en uppskattad insats med hemsidan. Men
även om man har
en jobbig dag tycker jag inte att man ska agera på det sätt Pär har gjort.
Undrar hur länge det
dröjer tills han har nästa dåliga dag, vilket kan drabba oss på ett ogynnsamt
sätt.
Pärs välvilja att åter ta på sig funktionen som webmaster kopplar han
dessutom till krav
som snarare borde framföras som förslag. För egen del föreslår jag det
alternativ till
webmaster som diskuterades vid senaste styrelsemötet.
Vi hörs snart igen, ha en fortsatt skön helg / Kent.
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[Citerad text är dold]

Hans Forsman <hans.forsman1@icloud.com>
20 mars 2021 18:13
Till: Tomas Jangvik <tomas.jangvik@gmail.com>
Kopia: Forsen Kent <kforsen@telia.com>, Waldau Magnus <magnus.waldau@gmail.com>, Styrelse <styrelsen@sdhf.se>
Håller med Kent, Per och undertecknad var aldrig i fas med varandra, gillade inte hans
attityd. Dock har han gjort nytta för SDHF
men hela detta agerande, förefaller mig allt
för halsstarrigt! Föreslår nya förslaget.
Hasse F
Skickat från min iPhone
20 mars 2021 kl. 17:04 skrev Tomas Jangvik <tomas.jangvik@gmail.com>:
Håller med Kent.
[Citerad text är dold]
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